
ugglor i mossen
fem spørsmål til Mikael Cromsjö

Når og hvor ante du ugler i mosen rundt World Trade Center? Hva gjorde du da, og hva 
gjør du nå?

När «terrorattacken» hände så reagerade jag inte så starkt. Jag hade redan långt innan 
slutat ta media på så stort allvar och följde inte de ändlösa debatterna i TV. Jag antog att 
det mesta dom visade bara var propaganda. Det var flera år efter som jag av en händelse 
laddade ned The Road to Tyranny av Alex Jones från Internet när jag satt och letade efter 
intressanta dokumentärer.

Efter att jag såg den filmen så vaknade jag verkligen upp plötsligt som ur en dvala. Jag 
gick igenom en period då jag och mina vänner tittade på massor av olika filmer om 9/11 
samt ordenssällskap och allt man kan tänka sig. Efter det så startade jag vaken.se, ett 
forum där man skulle kunna diskutera och delge denna information till andra som var 
intresserade.

Nu ca tre år efter jag startade vaken.se så är 9/11 fortfarande ett viktigt ämne för mig, 
men jag har samtidigt lugnat min hunger efter kunskap och saktat ned mitt liv. Jag har 
kommit fram till att oavsett hur mycket man studerar och läser så kan man inte veta hela 
sanningen; Att vara medveten om att vi faktiskt inte vet och att man absolut inte kan lite 
på vad «auktoriteter» säger.

Du har jo vært i svensk P3, på svensk radio, i høstes. Hvilke erfaringer har du gjort deg 
med tradisjonelle massemedier i Norden, og hvor står svenske massemedier idag i forhold 
til å avdekke sannheten om 9/11? Er det håp for «dampmedia» [ång-media] eller må vi 
bare fortsette å pushe DVDer og feeds og torrents? Er 9/11 et medialt paradigmeskifte? 
En overgang fra dissing til deling?

Mina erfarenheter med medierna är att de som anser sig seriösa inte alls vill ta i debatten 
runt 9/11 och liknande frågor. De gånger då någonting kommer i media så är det 
antingen vinklat som någonting konstigt eller så är det inriktat på underhållningsvärde 
och inte saklighet.

Det blev en del reaktioner efter mitt framträdande i radio. Radiokanalen hade stojat till 
det hela ganska mycket och fasten det sas en hel del bra saker så kändes det att syftet med 
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programmet var att det skulle vara underhållning. Dom hade blandat ihop min intervju 
med en annan som handlade om någonting helt annat och klipp lite mystiskt.

Jag ser helt klart att den alternativa median är det största hoppet idag. Men det handlar 
först och främst om att var och en måste se att dom själva är de enda som kan avgöra vad 
som är sant. Vi måste alla ta ansvar för våra egna handlingar och inte lita på varken 
massmedia eller alternativa medier.

Det är inte omöjligt att 9/11 kommer att tas upp i massmedierna snart. Men det är i sig 
inte någon lösning på de underliggande problemen. Det är i slutändan inte separata 
individer eller händelser som är upphovet till de problem vi ser idag utan snarare ett helt 
system av kontrollmekanismer och härskarstrukturer som vi alla är delaktiga i att 
upprätthålla.

Nettopp. Sånn sett er vel individets respekt for staten og sentraliserte medier nå i ferd 
med å svekkes alvorlig? Folk innser vel at «staten och kapitalen» har helt andre interesser 
enn de selv? Men er det ikke samtidig sånn, at svensker med normale jobber og 
normalsvensk livsstil er tvungne til å holde seg med normale meninger og oppfatninger, 
nettopp fordi dette systemet faktisk krever en viss lojalitet og holdningsmessig enhet? At 
de ser TV-nyhetene om kvelden for å vite hva de skal mene og snakke om neste dag?

Normalsvensken är helt klart i klorna på den centralicerade median. Samtidigt vet många 
att det inte är ett speciellt sunt system men ser inga alternativ. En positiv bit är dock att 
det idag faktiskt går att stöta på andra som har en ganska djup förståelse för hur vi 
manipuleras.

OK. Men hvis vi tenker oss at elitens overlagte drap på egne borgere er feil og uetisk... Og 
at et informert folk er første steg mot et samfunn der eliten ikke lenger dreper folk på gata 
av taktiske grunner. Hvilke bøker, filmer, feeds og periodika vil du anbefale for massene, 
for å heve bevissthetsnivået rundt dette temakomplekset?

Jag tror att problemet ligger i individens bristande förståelse av världen. Vi tar tex sällan 
ansvar för våra egna handlingar. Vi litar på auktoriteter och misstror de som är lägre i 
samhällsstrukturen. Detta leder naturligt till att det byggs upp härskarstrukturer och 
slutligen en maktelit.

Därför tror jag på en kombination av information om dessa maktstrukturer samt kunskap 
om hur vi själva upprätthåller dessa strukturer. För mig så är informationen om makt-
eliten bara en väckarklocka om att någonting inte är som det skall. När man förstått det 
så hoppas jag att det startar ett inre arbete.

Till att börja med så tror jag att de filmer som finns är mycket bra att börja med. Först 
någonting om 9/11 som tex Loose Change, sen för att få en större förståelse om makt-



eliten så rekommenderar jag filmer om ordenssällskap som tex Capitalist Conspiracy. 
Slutligen så skulle jag rekommendera någon mer spirituell film eller bok.

Utfra de andre intervjuene kan vi vel slutte at dette «noe» som ikke er som det skal, er 
selve demokratiet, folkestyret? Og selvsagt med mediene som en essensiell del av demokra-
tiet. Dette fungerer ikke idag. Det er en illusjon og en løgn. Profeter som Jesus og Gandhi 
virket for «sannhetens vei». Gandhi har også sagt — på spørsmål om hva han mente om 
«western democracy» — at han mente det var «a good idea», og noe man absolutt burde 
forsøke... Det er jo ellers åpenbart at demokratiet ikke kan fungere når staten angriper 
egne byer (New York / World Trade Center) eller bruker biologiske våpen mot mediene og 
opposisjonen (anthrax), men hva kan man etter din mening gjøre i storbyer som Oslo og 
Stockholm for å demokratisere riksmediene og forsøke å spre ideen om folkestyre?


